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এআ ভাঅরাটা আভাভ অভাদ যঃ এয মুগগ অগরাচনায় উগেনন। ফযং এটা 

ননগয় প্রশ্ন উগে ারাকু খাাঁগনয মুগগ। নয়া যাগপজী অরী আফগন তাউ ফব প্রথভ 

ফযনি যম এআ ফযাাগয পতয়া প্রদান কগযগে ারাকু খাাঁগনয ন্তুনিয উগেগয। 

এআ ফযনি গে অরী নফন তাউ অর অরাউয়ী। ারাকু খাাঁ ৬৫৬ নজযীগত 

ফাগদাগদ নকেু অগরভগদযগক একনিত কগয এফং তাগদয কাগে জাগরভ ভুনরভ 

াক ফনাভ নযায়যায়ণ কাগপয ফাদায ফযাাগয পতয়া নজজ্ঞাা কগয যম, 

তাগদয ভাগে যক গফবাত্তভ? তখন উরাভাগয় যকযাভ উত্তয প্রদাগন নফরম্ব 

কযনেগরন। তখন নয়া যাগপজী অরী নফন তাউগয উত্তয নের “নযায়যায়ণ 

কাগপয উত্তভ।” 

(পখরুেীন যামীয নকতাফ এফং নয়াগদয নফনবন্ন নকতাফাদী যদখুন, যমখাগন তাযা 

গফব কযগে তাগদয এআ নফলয়নট দ্বাযা যম, তাগদয যাগপজী পকীআ এফযাাগয ফব 

প্রথভ পতয়া নদগয়গে।) 

নয়াগদয নকতাফ “নফারুর অনয়ায” এয ৪১ খগেয ২৮৪ ৃষ্ঠায় 

অগে,“ননযাঁয়া ফাদা মনদ নিূজক নের তথান অল্লা তায়ারা 

জাান্নাগভয অগুন যথগক ভনুি নদগফন প্রজাগদয ভাগে তায নযায়  আনাগপয 

কাযগণ। য অগুগন থাকগফ নকন্তু অগুন তায জনয াযাভ গফ।” 

কুযঅন নয়াগদয নকতাগফয এআ কথাগক নভথযাপ্রনতন্ন কগয। অল্লা তায়ারা 

ফগরগেনঃ 

مَّن ُيْشِرْك  اُء ۚ وَّ لِكَّ لِمَّن يَّشَّ ا ُدونَّ ذََّٰ يَّْغِفُر مَّ كَّ بِِه وَّ َّن ُيْشرَّ َّ َلَّ يَّْغِفُر أ إِّنَّ اّلّلَّ
ِظيًما ] ىَٰ إِْثًما عَّ َّ ِ فَّقَِّد افَْتَّ  [٤:٤:بِاّلّلَّ

ননঃগেগ অল্লা তাগক ক্ষভা কগযন না, যম যরাক তাাঁয াগথ যীক কগয। 

নতনন ক্ষভা কগযন এয ননম্ন মবাগয়য া, মায জনয নতনন আো কগযন। অয যম 

যরাক ংীদায াফযস্ত কযর অল্লায াগথ, য যমন ফাদ অগযা কযর। 
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অল্লা তায়ারা অয ফগরনঃ 

ّتَُّح لَّ إ ِ ا َلَّ ُتفَّ ْنهَّ وا عَّ ُ ْكَبَّ اْستَّ يَّاتِنَّا وَّ ُبوا بِآ مَّاِء وََّلَّ ّنَّ الَِّّذينَّ كَّّذَّ اُب الّسَّ َّْبوَّ ُهْم أ
لِكَّ نَّْجِزي الُْمْجِرِمنيَّ  اِط ۚ وَّكَّذََّٰ ِمّ الِْخيَّ مَُّل ِِف سَّ َٰ يَّلِجَّ الْجَّ ّّتَّ ّنَّةَّ حَّ يَّْدُخلُونَّ الْجَّ

[٠٤:٧] 

ননশ্চয়আ মাযা অভায অয়াতভূগক নভথযা ফগরগে এফং এগুগরা যথগক ংকায 

কগযগে, তাগদয জগনয অকাগয দ্বায উম্মুি কযা গফ না এফং তাযা জান্নাগত 

প্রগফ কযগফ না। যম মবন্ত না ূগচয নেদ্র নদগয় উট প্রগফ কগয। অনভ 

এভননবাগফ াীগদযগক ানস্ত প্রদান কনয। 

অরী আফগন তাউ যাগপজী এয পগতায়াগক কগয়কবাগফ উত্তয যদয়া মায়ঃ- 

প্রথভতঃ একথায উয ভুনরভ উম্মায আজভা যগয়গে যম,জাগরভ ভুনরভ 

াক, কাগপয নযায়যায়ণ ফাদা গক্ষা উত্তভ। অয যয়ী নুূগুগরা এআ 

ভগতয উযআ দারারাত কগয। 

নদ্বতীয়তঃ উরাভাগয় যকযাভ াজ্জাজ আফগন আউুগপয জুরভু এফং তায 

ফাধযতায ফযাাগয একভত গয়গেন এফং যকান যকান অগরভ তাগক কাগপয 

ফগরগেন। এতদগে যকউ একথা ফগরননন যম,নযায়যায়ণ কাগপয াজ্জাজ 

আফগন আউুপ গক্ষা উত্তভ। 

তৃতীয়তঃ ভুনরভ উম্মা খাগযজীগদয ভ্রিতায উয একভত গয়গেন। নকন্তু 

এতদাগে অগর ুন্নায যকউ একথা ফগরননন যম,নযায়যায়ণ কাগপগযয 

যাষ্ট্র নযচারনা খাগযজীগদয যাষ্ট্র নযচারনা যথগক উত্তভ গফ মাগদয নফরুগে 

অগর ুন্নায ভুনরভযা মুু্ে কগয। 
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চতুথবতঃ আয়ামীদ তায ানাভগর জুরভু কযা গে তীগতয যকান অগরভ 

একথা ফগরননন যম,নযায়যায়ণ কাগপগযয ান আয়ামীগদয ান যথগক উত্তভ। 

ঞ্চভতঃ জাগরভ ভুনরভ াগকয জরুুভ যথগক ফাাঁচায জনয কাগযা নযায়যায়ণ 

কাগপগযয যাগষ্ট্র ানরগয় মায়ায ভাঅরানট এআ কথায উয দারারত কগয না 

যম,উম্মগত ভুনরভায জনয জাগরভ ভুনরভ াগকয তুরনায় নযায়যায়ণ 

কাগপয াক উত্তভ। 

আায কগয়ক কাযগণ গয় থাগকঃ- 

১/ উরাভাগয় যকযাগভয এ ফযাাগয আজভা’ যগয়গে যম, নকয়াভত মবন্ত নজাদ 

জাযী থাকগফ । চাআ যনককায অভীগযয ধীগন যাক ফা ফদকায অভীগযয 

ধীগন। 

২/ উরাভাগয় আরাভ ভুনরভগদয আভাভ ফানাগনায ফযাাগয একভত যালণ 

কগযগেন এফং াগথ াগথ আভাভ ভুনরভ য়ায গতবয ফযাাগয একভত 

যালণ কগযগেন। ুতযাং ভুনরভগদয যকান যদ জুরভু প্রনতনষ্ঠত য়া 

তাগদয উয যকান কাগপয চগে ফায যচগয় উত্তভ। মনদ ঐ কাগপয 

নযায়যায়ণতায াগথ প্রনে থাগক। 

৩/ জভহুয উরাভাগয় যকযাগভয ভত গরা ভুনরভ াকগদয জরুুগভয উয 

ফয কযগফ। তাগদয নফরুগে নফগদ্রা কযা জাগয়ম যনআ মতক্ষণ না তাগদয যথগক 

কুপগয ফায়া ফা ুস্পি কুপয প্রকা না াগফ। 

এগক্ষগি গনক অগরভ আজভা’য কথা উগল্লখ কগযগেন। আভাভ নফফী যঃ 

ফগরন,“ভুনরভ াগকয নফরুগে নফগদ্রা এফং তাগদয াগথ মুে কযা 

ভুনরভগদয ঐকযভগত াযাভ। মনদ াক জাগরভ পাগক য়। অয অনভ মা 

ফররাভ তায ফযাাগয গনক াদী অগে। অগর ুন্না এফযাাগয একভত 

গয়গেন যম, ভুনরভ াক নপগকয কাযগণ ফনস্কৃত গফ না।” 
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৪/ ভুনরভ াক মনদ কায প্রনত জুরুভ কগয তাগর তায জনয নযায়যায়ণ 

কাগপয যাগষ্ট্র ানরগয় মায়ায ুগমাগ যগয়গে। নকন্তু ভুনরভগদয াগথ ফন্ধুত্ব তায 

আরাভ ফানক থাকা মবন্ত ফরফৎ থাকগফ। 

তাযীদ নভনিয়া, [26.04.17 06:42] 

৫/ এফযাাগয উরাভাগয় যকযাগভয আজভা’ যগয়গে যম, নফফা, যনততৃ্ব আতযানদয 

যক্ষগি ভুনরভগদয উয কাগপযগদ যকান কতৃবত্ব থাকগফ না। 

অল্লাভা আফগন তাআনভয়যা যঃ মা ফগরগেন: (ননশ্চয় ভানলু একথা ননগয় নফফাদ 

কগযনা যম, জুরুগভয নযণাভ খুফআ ভে এফং আনাাগপয নযণাভ গনক বার। 

অয এ কাযগণআ যতা কনথত অগে «অল্লা আনাপকাযী যাষ্ট্রগক াাময কগযন 

মনদ কুপুযী যাষ্ট্র য় এফং জুরুভকাযী যাষ্ট্রগক াাময কগযন না মনদ তা 

আরানভ যাষ্ট্র য়।» (ভাজভুউর পাতায়া))) 

নতনন যকান কাগপযগক ভুনরভগদয যথগক উত্তভ ফগরন নন। ফযং নতনন তা 

ফগরগেন, যাগষ্ট্র জুরুগভয ভেতা এফং আনাগপয ফযকগতয নফলয়নট ফুোগনায 

জনয। মখন ভুনরভগদয যথগক জুরুভ প্রকা াগফ তখন কাগপযগদয াগথ 

াফস্থান নফি যঘালণা যদয়ায জনয নয় । নতনন কথানট ফগরনেগরন, প্রান্ত 

কযায উগেগয (থবাৎ জুরুভ যম ফাস্তগফআ গনক বয়ানক নফলয় তা ফুোগনায 

জনয),দরীর নাগফ নয়। তাআ নতনন ফগরগেন,“ফরা গয় থাগক” 

যভাট কথা, ভুনরভগদয উয নযায়যায়ণ কাগপয াক ননমিু য়ায এভন 

নকেু ক্ষনতকয নদক অগে মা যথগক াআখ যঃ এয এআ কথা ভুি নয়। এখাগন 

যমআ ফযনি াআখুর আরাভ আফগন তাআনভয়া যঃ এয উয নভথযাগযা কগযগে 

য ননগজ এআ কথা প্রতযাখযাগনয নদগক ধানফত। মায কাযগণ নতনন ফগরগেন, 

নকেু পনি মাগদয নবতয াআখুর আরাভ আফগন তাআনভয়া যঃ অগেন তাযা 

ফগরন, নযায়যায়ণকাযী কাগপয জাগরভ ভুনরগভয যচগয় াগনয ফযাাগয 

নধক উগমাগী। 
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এআ কথাগক এআ কাযগণ তযক কযগত গফ যম, াআখ আফগন তাআনভয়া যঃ 

এফং ফাগদাগদয অগর ুন্না য়ার জাভাগতয যকান অগরভ,ফযং যকান জ্ঞান 

ম্পন্ন ভুনরভগক ায়া মাগফ না যম. য ভুনরভগদয তুরনায় কাগপযগক 

প্রাধানয নদগফ এফং ফরগফ যম, নযায়যায়ণকাযী কাগপয জাগরভ ভুনরগভয যচগয় 

াগনয ফযাাগয নধক উগমাগী। অয এগত গে যনআ যম, এযকভ কথায 

পর গনক বয়ানক। 

কাযণ এটা যমআ ফযনিয ন্তগয ফযনধ নকংফা আরাভ এফং ভুনরভগদয প্রনত 

াভানয নফগদ্বল অগে তায জনয গনক কারযগণয থ খুগর নদগফ এফং তা 

এবাগফ গফ যম, য কাগপয যাগষ্ট্রয াগথ অাঁতাত কযগফ এফং তাগদয াগথ 

যগাগন নফনবন্ন চুনি কযগফ এআ মুনিগত যম, নযায়যায়ণকাযী কাগপয জাগরভ 

ভুনরগভয যচগয় াগনয ফযাাগয নধক উগমাগী। এআ কাজনটআ কগযনের ভন্ত্রী 

আফগন অরকভা। 

াআখ আফগন তাআনভয়া যঃ মা ফগরগেন তা গেঃ " ননশ্চয় ভানুল একথা ননগয় 

নফফাদ কগযনা যম, জুরুগভয নযণাভ খুফআ ভে এফং আনাাগপয নযণাভ গনক 

বার। অয কনথত অগে «অল্লা আনাপকাযী যাষ্ট্রগক াাময কগযন মনদ 

কুপুযী যাষ্ট্র য় এফং জুরুভকাযী যাষ্ট্রগক াাময কগযন না মনদ তা আরানভ যাষ্ট্র 

য়।» (ভাজভুউর পাতায়া) 

উনন ফগরগেন (কনথত অগে) অগযক জায়গায় ফগরগেন (ফরা গয় থাগক)। 

উনন এআ কথানট দৃঢ়তায াগথ ফগরননন এফং তা উগল্লখ কগযগেন নযগদয উনি 

য কযায ব্দ নদগয়। অয নতনন এটাগক যকান ভূরনীনত ফানাননন। 

অনভ ফরফ, একাযগণআ ফতবভাগন যাগপজীগদযগক ভুনরভগদয নফরুগে 

কাগপযগদযগক াাময কযগত যদখা মায়। তাগদয দনরর গে,কাগপযযা 

আনাপকাযী অয অভাগদয ননমুি ফযনিযা জুরুভকাযী। 

(অল্লাআ অভাগদয াামযকাযী।) 


